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Alison Lee, R M Lewis, Mrs P Llewellyn, D G B Lloyd, P J Morgan, E A Morse, 
D J Neale, J A R Nutting, R Owens, Myles Pepper, Susan Perkins, J S Preston, 
G Price, D J Pugh, T J Richards, K Rowlands, D Simpson, D R Sinnett, 
P A Stock, R M Stoddart, Mrs V M Stoddart, R G Summons, T B Tudor, 
A W Wilcox, Jacob Williams, M Williams, W J A Williams, G Woodham a 
S Yelland.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Y Cynghorwyr 
W E Evans, S T Hudson, S G Joseph, K Lewis, P N Miller a D W M Rees.

Swyddogion yn bresennol:

Mr I Westley, Prif Weithredwr 
Ms K Evan-Hughes, Cyfarwyddwraig Plant ac Ysgolion
Mr J Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden
Mr J Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid 
Dr S P Jones, Cyfarwyddwr Datblygu
Mr C Davies, Pennaeth Adnoddau Dynol
Mrs C Incledon, Pennaeth Gwasanaethau Pwyllgor a Chyfreithiol
Miss C Jones, Swyddog Monitro
Mrs S Sanders, Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor

145. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / Materion Personol 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod ac achubodd ar y cyfle i atgoffa’r 
Cynghorwyr i gyd, waeth os byddant yn wynebu etholiad a waeth os ydynt yn 
sefyll i’w hethol ai peidio, bod yr Awdurdod yn parhau i fod yn y Cyfnod Cyn yr 
Etholiad swyddogol tan i’r bleidlais gau ar 4 Mai 2017.  Nododd bod hyn wedi ei 
egluro yn y cyfarfod diwethaf ond, yn anffodus, ei bod hi’n anochel bod rhaid 
trafod yr un eitem yma yn ystod y Cyfnod hwn.  O’r herwydd, atgoffodd y 
Cynghorwyr, yn ogystal â’r Wasg, y dylai’r cyfarfod ddelio gyda busnes allweddol 
y dydd yn unig ac na ddylid ei ddefnyddio i roi llwyfan neu gyhoeddusrwydd i 
unrhyw ymgeiswyr unigol neu blaid wleidyddol.

Yna nododd y Cadeirydd, gan mai dim ond ychydig wythnosau sydd ers y 
cyfarfod diwethaf, nad oedd ganddo unrhyw gyhoeddiadau ffurfiol.

Ond, nododd mai dyma fyddai’r cyfarfod olaf o’r Cyngor llawn y byddai’n ei 
gadeirio’n swyddogol a dyma fyddai’r cyfarfod olaf y byddai’r Aelodau sy’n sefyll i 
lawr ar 4 Mai yn ei fynychu.  O gofio hynny, dymunodd y Cadeirydd yn dda iawn i 
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bob un oedd yn gadael, pob un oedd yn sefyll i’w ail-ethol a’r rheini fyddai’n 
dychwelyd yn ddiwrthwynebiad, a diolchodd iddynt am eu cyfeillgarwch.

Mynegodd y Cadeirydd ei ddiolch penodol hefyd i’r Prif Weithredwr am ei holl 
gymorth dros y flwyddyn ddiwethaf.

146. Datganiadau o Ddiddordeb Personol 

Derbyniwyd y datganiadau canlynol am Eitem Rhif 5 o’r Agenda – Adolygiad o 
Ddarpariaeth Addysg Uwchradd yn Hwlffordd:

Datganodd y Cynghorydd M Pepper fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith ei fod 
yn aelod o Fwrdd Corfforaeth Coleg Sir Benfro, wedi ei benodi gan yr Awdurdod.

Datganodd y Cynghorydd D G B Lloyd fuddiant yn rhinwedd y ffaith ei fod yn 
Llywodraethwr yn Ysgol Dewi Sant, wedi ei benodi gan yr Awdurdod.

Datganodd y Cynghorydd y Dr S L Hancock fuddiant yn rhinwedd y ffaith ei fod 
yn Llywodraethwr yn Ysgol Syr Thomas Picton ac yn Is-gadeirydd Corff 
Llywodraethol Ysgol Gymunedol Neyland, wedi ei benodi gan yr Awdurdod i’r 
ddau.

Datganodd y Cynghorydd H M George fuddiant yn rhinwedd y ffaith bod aelodau 
agos o’i deulu’n gyflogedig yn un o’r ysgolion y cyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad.  
Nododd ei fod wedi derbyn hawl i siarad ag i bleidleisio ar y mater.

Datganodd y Cynghorydd J L Adams fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith ei fod 
yn Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd y Garn, wedi ei benodi gan yr Awdurdod.

Nododd y Cynghorydd J T Davies nad oedd ganddo fuddiant bellach yn y mater 
gan nad oedd yr aelod agos o’i deulu bellach yn dysgu yn Ysgol Syr Thomas 
Picton.

Datganodd y Cynghorydd T J Richards fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith ei 
fod yn Llywodraethwr yn Ger y Llan, Treletert, wedi ei benodi gan yr Awdurdod.

Datganodd y Cynghorydd D J Neale fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith bod ei 
ferch yn gyflogedig yn Ysgol Johnston.

Datganodd y Cynghorydd T B Tudor fuddiant rhagfarnus yn rhinwedd y ffaith ei 
fod yn Rhiant Lywodraethwr yn Ysgol Syr Thomas Picton a bod aelod agos o’i 
deulu’n gyflogedig yng Ngholeg Sir Benfro.  Hysbysodd y Cyngor ei fod wedi 
derbyn hawl i siarad ag i bleidleisio ar y mater. 

Datganodd y Cynghorydd P Kidney fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith bod ei 
frawd yn gyflogedig yng Ngholeg Sir Benfro.

Datganodd y Cynghorwyr R M Stoddart a Mrs V M Stoddart, ill dau, fuddiant 
rhagfarnus yn rhinwedd y ffaith bod eu merch yn gyflogedig yng Ngholeg Sir 
Benfro.  Hysbysodd y ddau y Cyngor eu bod wedi derbyn hawl i siarad ag i 
bleidleisio ar y mater.  
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Datganodd y Cynghorydd Tessa Hodgson fuddiant rhagfarnus yn rhinwedd y 
ffaith bod ei chwaer yn gyflogedig yng Ngholeg Sir Benfro.  Hysbysodd y Cyngor 
ei bod wedi derbyn hawl i siarad ag i bleidleisio ar y mater.

Datganodd y Cynghorydd P A Stock fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith bod ei 
ddwy ferch yn gyflogedig yn Ysgol Tasker Milward. Hysbysodd y Cyngor ei fod 
wedi derbyn hawl i siarad ag i bleidleisio ar y mater.

Datganodd y Cynghorydd M J John fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith ei fod 
yn Llywodraethwr ar Ysgolion Hook a Bro Cleddau, wedi ei benodi gan yr 
Awdurdod; ac yn rhinwedd y ffaith bod ei wraig yn gyflogedig yng Ngholeg Sir 
Benfro.

Datganodd y Cynghorydd P J Morgan fuddiant yn rhinwedd y ffaith ei fod yn 
Llywodraethwr yn Ysgol Tasker Milward, wedi ei benodi gan yr Awdurdod.

Datganodd y Cynghorydd S Yelland fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith ei fod 
yn Llywodraethwr yn Ysgol Tasker Milward, wedi ei benodi gan yr Awdurdod.

Datganodd y Cynghorydd K Rowlands fuddiant personol yn rhinwedd y ffaith ei 
fod yn Gadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston, wedi 
ei benodi gan yr Awdurdod.
 
Datganodd y Cynghorydd D K Howlett fuddiant yn rhinwedd y ffaith ei fod yn 
Llywodraethwr yn Ysgol Syr Thomas Picton, wedi ei benodi gan yr Awdurdod.

Datganodd y Cynghorydd D M Bryan fuddiant rhagfarnus yn rhinwedd y ffaith 
bod ei wraig yn aelod o Ymddiriedolaeth Elusennol Tasker Milward a Picton.  
Hysbysodd y Cyngor ei fod wedi derbyn hawl i siarad ag i bleidleisio ar y mater.

Datganodd y Cynghorydd D R Sinnett fuddiant yn rhinwedd y ffaith ei fod yn 
Llywodraethwr yn Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, wedi ei benodi gan yr 
Awdurdod.

147. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol 

Ystyriodd y Cyngor Gofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2017 i’w 
cadarnhau fel cofnod cywir.

O ran Cofnod Rhif 126 - Cwestiynau a gyflwynwyd gan y Cynghorydd T B Tudor 
o dan Weithdrefn y Cyngor Rheol 4.10 - Cost gosod y Gwasanaethau Hamdden 
ar gytundeb allanol i Ymddiriedolaeth Elusennol, cyfeiriodd y Cynghorydd Jacob 
Williams at ail baragraff y Cofnod gan ddatgan nad oedd y Cofnodion yn cyd-
fynd â’i atgof ef.

Cynigwyd gan y Cynghorydd R M Lewis; Eiliwyd gan y Cynghorydd J L Adams
 

PENDERFYNWYD

Y dylid derbyn Cofnodion Saesneg y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 
Mawrth 2017 fel cofnod cywir.



Y Cyngor: Dydd Iau, 6 Ebrill 2017

Cynigiwyd gan y Cynghorydd H M George; Eiliwyd gan y Cynghorydd J L Adams 
 

PENDERFYNWYD

Y dylid derbyn Cofnodion Cymraeg y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 
2017 fel cofnod cywir.

148. Adolygu Darpariaeth Addysg Uwchradd yn ardal Hwlffordd 

Ystyriodd y Cyngor adroddiad gan y Gyfarwyddwraig Plant ac Ysgolion oedd yn 
amlinellu canfyddiadau’r ymgynghoriad statudol a gynhaliwyd yn ystod misoedd 
Ionawr a Chwefror 2017 ar y cynnig i gau’r ddwy ysgol uwchradd yn Hwlffordd a 
chreu ysgol 11-19 oed newydd.  Cyflwynodd yr Adroddiad Ymgynghoriad 
atodedig gofnod manwl o farn yr ymgyngoreion ac argymhellodd yr adroddiad y 
dylai’r cynigion gael eu symud yn eu blaen i gyhoeddi Hysbysiad Statudol heb 
unrhyw addasiadau.

Cyflwynodd y Cynghorydd D G B Lloyd, yr Aelod Cabinet perthnasol, yr 
adroddiad gan ddatgan bod angen ystyried y mater yng nghyd-destun rhesymau 
dyrys ac anodd, yn cynnwys gostyngiad yn nifer y disgyblion a thoriadau 
ariannol.  Dywedodd y dylai’r Awdurdod gael ei galonogi gan lefel y gefnogaeth a 
dderbyniodd y cynnig, gyda 70% o’r ymatebion yn nodi eu bod yn cytuno neu’n 
cytuno’n gryf gyda’r cynnig.  Ychwanegodd y byddai lefel y gefnogaeth yn 
galluogi’r Awdurdod i fwrw ymlaen yn hyderus a’i fod yn dangos bod yr 
Awdurdod wedi gwrando ar wrthwynebiadau.  

Hysbyswyd y Cyngor bod cefnogaeth i’r ysgol 11-19 oed newydd yn amodol ar y 
nod i leihau tarfu ar ddisgyblion yn ogystal â staff, y cadarnhaodd fyddai cyn 
lleied â phosibl ac y dylid rhedeg yr ysgol ar draws ddau safle ddigwydd am y 
cyfnod byrraf posibl.  Nododd bod yr Achos dros Newid yn Hwlffordd yn aruthrol; 
bod nifer y disgyblion ar y gofrestr wedi cwympo a bod rhaid mynd i’r afael â 
safonau a deilliannau; a chadarnhaodd bod gwaith yn mynd rhagddo eisoes yn 
hyn o beth.   

Adroddodd y Cynghorydd Lloyd bod y Cyngor wedi cynnwys ysgol uwchradd 
Hwlffordd fel un o’i brif flaenoriaethau fel rhan o’i gais am gyllid Band B rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Dywedodd y byddai gofyn i’r Cyngor gadarnhau ei 
ymrwymiad i hyn ym mis Gorffennaf 2017 ac, yn y cyfamser, y byddai gwaith yn 
mynd rhagddo i gadarnhau dichonoldeb safleoedd y ddwy ysgol uwchradd, yn 
enwedig yng nghyd-destun ymateb i’r pryderon a godwyd ynghylch materion 
cynllunio a seilwaith.  

O ganlyniad, hysbysodd y Cynghorydd Lloyd, er mwyn sicrhau y gellid symud 
ymlaen, bod angen derbyn caniatâd i’r Gyfarwyddwraig Plant ac Ysgolion i fynd 
ati i gyhoeddi’r Hysbysiad Statudol ac y byddai modd i’r Cynghorydd ystyried y 
cynnig ymhellach ar 20 Gorffennaf 2017.

Cynigiwyd yr Argymhelliad, fel yr amlinellir yn yr adroddiad, gan y Cynghorydd 
Lloyd; Eiliwyd gan y Cynghorydd H M George.
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Yna, achubodd Aelodau’r Cyngor ar y cyfle i ofyn cwestiynau ac i fynegi eu barn 
ar y cynigion a chofnodwyd y pwyntiau allweddol fel a ganlyn.

Nododd y Cynghorydd D K Howlett ei fod yn cefnogi’r cynigion ond cyfeiriodd at 
yr oedi wrth gyflwyno’r cynigion hyn.  Roedd yn credu bod y Cyngor wedi bod yn 
araf i wrando ar farn gyhoeddus gref oedd, yn ei farn ef, wedi cyfrannu at 
ansefydlogi un o ysgolion Hwlffordd a bod nifer o staff yr ysgol wedi gadael ac 
roedd yn credu y byddai llawer o bobl ifanc yn dioddef oherwydd yr oedi.  
Cyfeiriodd hefyd at Adroddiad Tribal oedd wedi amlinellu anawsterau’n 
gysylltiedig ag ysgol 11-16 oed a’r ffaith nad oedd yr adroddiad hwn yn cael ei 
grybwyll bellach.

Roedd y Cynghorydd M Pepper yn ystyried y byddai derbyn y cynigion yn 
ddiwrnod trist ar gyfer dysgwyr.  Roedd yn ystyried nad oedd unrhyw dystiolaeth 
wedi ei gyflwyno i arddangos pam fod y cynigion yn well na’r cynnig gwreiddiol 
na sut y byddai cyfuno’r ddwy ysgol yn sicrhau gwelliannau.  Nododd nad oedd 
unrhyw sicrhad y byddem yn derbyn y cyllid angenrheidiol ar gyfer yr ysgol 
newydd ac nad oedd unrhyw fanylion ar gael am y trefniadau dros dro ar gyfer yr 
ysgol dau safle.  Dywedodd y Cynghorydd Pepper bod angen sicrhau’r Cyngor y 
byddai’r cynigion yn codi safonau.

Cyfeiriodd y Cynghorydd Pepper hefyd at statws yr ysgol fel un ‘wirfoddol a reolir’ 
a holodd pam nad oedd hyn wedi ei grybwyll yn y ddogfen ymgynghori a 
gofynnodd am eglurhad ynghylch sut y cododd y pwynt hwn.  Cyfeiriodd at y 
ffaith bod y gyllideb ddirprwyedig wedi ei thynnu oddi ar Gorff Llywodraethol 
Ysgol Tasker Milward a gofynnodd am eglurhad ynghylch effaith hyn ar strwythur 
arfaethedig Corff Llywodraethol yr ysgol newydd.  Yna, holodd os dylai’r 
Awdurdod fod yn ddiystyriol o sylwadau Estyn ac os oedd y cynigion o wir fudd i’r 
dysgwyr.

Gofynnodd y Cynghorydd O W James am eglurhad ar drefniadau ar gyfer 
dysgwyr a staff anabl dros y ddau safle a gofynnodd am sicrhad y byddai 
Aelodau’n cael cadw golwg ar y trefniadau hyn.  Nododd y Cynghorydd James 
bod elfennau cadarnhaol y cynigion yn drech na’r elfennau negyddol.

Hysbysodd y Cynghorydd Pat Davies y Cyngor ei bod yn ystyried bod y cynigion 
yn rhai cynhennus ac nad oeddent yn cefnogi polisi addysg cydlynol ar gyfer 
darpariaeth ôl-16 a gofynnodd am eglurhad ynghylch y polisi ar gyfer darpariaeth 
addysgol i’r dyfodol yn Sir Benfro.  Cyfeiriodd at benderfyniadau a wnaethpwyd 
gan y Cyngor yn y gorffennol ynghylch darpariaeth addysg ar draws y Sir, yn 
ogystal â darpariaeth gyfredol at ddiben cymharu, a mynegodd ei phryder 
ynghylch sut fyddai cyfuno dwy ysgol sydd yn destun mesurau arbennig, i 
ddarparu addysg 11 - 19 oed, yn mynd i’r afael â’r pryderon a ddynodwyd.

Siaradodd y Cynghorydd P A Stock o blaid y cynigion, yr oedd e’n ystyried 
fyddai’n darparu ysgol o’r radd flaenaf yn Hwlffordd.

Siaradodd y Cynghorydd M J John hefyd o blaid y cynigion a nododd bod y 
cynigion sydd o flaen y Cyngor yn awr yn arddangos bod llais y cyhoedd wedi 
derbyn gwrandawiad ac y byddai’r cynigion yn ateb anghenion yr ardal; a 
siaradodd am bwysigrwydd gwneud y gorau ar gyfer y dysgwyr presennol a 
mynd i’r afael â morâl staff a safonau’n cwympo.  Gofynnodd y Cynghorydd John 
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am eglurhad ynghylch mater dyblygu darpariaeth Chweched Dosbarth yn y Dref 
Sirol, fel yr amlygwyd gan Goleg Sir Benfro yn eu cyflwyniad, a darpariaeth ar 
gyfer Ysgol Arbennig Portfield.

Croesawodd y Cynghorydd T B Tudor Argymhelliad (a) yr adroddiad, y nododd 
dderbyniodd gefnogaeth 70% o’r cyhoedd.  Nododd mai un o’r pryderon y 
tynnwyd ei sylw ato oedd y dylai’r ysgol newydd fod ar un safle’n unig ac nid 
wedi ei rhannu dros ddau safle.  Croesawodd y Cynghorydd Tudor y ffaith bod 
llais y cyhoedd wedi derbyn gwrandawiad a chymeradwyodd y cyhoedd yn eu 
penderfyniad i sicrhau’r cynnig presennol.  Galwodd ar i’r Cyngor gael mewnbwn 
yn y manylion terfynol.

Siaradodd y Cynghorydd D M Bryan o blaid y cynigion a thynnodd sylw at y ffaith 
na ellid anwybyddu’r lefel o gefnogaeth sydd ar gyfer y cynigion tra’n derbyn na 
ddylid anghofio pryderon y rheini sydd ddim yn gefnogol i’r cynlluniau.  Nododd 
bod rhaid i’r cynigion bellach symud yn eu blaen.

Nododd y Cynghorydd J A R Nutting y dylid bod wedi cynorthwyo’r ysgolion dan 
sylw yn y gorffennol i wella safonau addysgol.  Roedd yn teimlo ei bod yn 
annidwyll siarad yn erbyn yr ysgolion hyn a dywedodd y dylai ymdrechion gael 
eu canolbwyntio ar chwilio am atebion i wella safonau.  Cyfeiriodd at y ffaith bod 
adroddiad Arolwg diwethaf Ysgol Tasker Milward yn un cadarnhaol a nododd 
bod y gwelliannau’n galonogol.  Cyfeiriodd y Cynghorydd Nutting at bwysigrwydd 
darparu dewis o ddarpariaeth addysg Chweched Dosbarth i blant ac, ar y sail 
bod y cynigion yn darparu’r dewis hwnnw, nododd ei fod yn cefnogi’r cynigion.

Nododd y Cynghorydd D R Sinnett bod effaith y cynigion yn cyrraedd ymhellach 
na Hwlffordd a thynnodd sylw at bwysigrwydd cymeradwyo’r newid i’r dalgylch er 
mwyn cefnogi cynaladwyedd Ysgol Gyfun Aberdaugleddau.  Cyfeiriodd at yr 
angen i sicrhau cyllid cyfalaf ar gyfer Ysgol Gyfun Aberdaugleddau a 
chroesawodd y ffaith bod Ysgol Gyfun Aberdaugleddau wedi ei chynnwys ar y 
rhestr o brosiectau cyllid Band B.  Nododd y Cynghorydd Sinnett ei fod yn 
cefnogi blaenoriaethu Hwlffordd ond gofynnodd am ymrwymiad mai 
Aberdaugleddau fyddai nesaf.

Ymatebodd Arweinydd y Cyngor i’r pwyntiau a godwyd.  Nododd bod y pryderon 
a fynegwyd gan yr Aelodau’n arwydd o’r holl ystyriaethau y bu’n rhaid eu 
cwmpasu.  Atgoffodd y Cyngor, er bod 70% wedi cefnogi’r cynigion, roedd 30% 
heb.  Ychwanegodd bod rhaid hefyd ystyried y disgyblion hynny fyddai ddim yn 
dilyn llwybr academaidd ac mai dim ond 36% o ddisgyblion oedd yn symud 
ymlaen i Flwyddyn 12.  Atgoffodd yr Arweinydd y Cyngor ymhellach y byddai 
cyfle i drafod y cais terfynol am gyllid Band B ym mis Gorffennaf.  Fe wnaeth 
gydnabod y byddai Aberdaugleddau a’i ysgolion cynradd angen buddsoddiad i 
ddelio gyda materion niferoedd.  O ran y statws ysgol ‘wirfoddol a reolir’, nododd 
yr Arweinydd bod y statws hwn oherwydd bod rhaid cydnabod statws elusennol 
yr Ymddiriedolaeth a hysbysodd y byddai mwyafrif y Corff Llywodraethol dros dro 
yn cael eu penodi gan yr Awdurdod ac nid gan yr Ymddiriedolaeth.  Dywedodd yr 
Arweinydd ei fod yn deall bod yr Awdurdod wedi cydymffurfio gyda thelerau’r 
Cod Trefniadaeth Ysgolion a bod angen ystyried yr hyn sydd orau ar gyfer pob 
dysgwr, yn cynnwys y rheini sydd am ddilyn cyrsiau technegol a galwedigaethol.
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Wrth ymateb i’r pwynt am bolisi addysg Chweched Dosbarth cydlynol, nododd yr 
Arweinydd bod rhaid cael elfen o wahanol ddarpariaeth i ateb anghenion 
gwahanol ardaloedd a bod angen cydnabod ffactorau megis màs critigol, 
darpariaeth cyllido a nifer y lleoedd mewn ysgolion.  Dywedodd yr Arweinydd ei 
bod yn fwriad y dylai Hwlffordd fod yn ganolfan sirol ar gyfer darpariaeth 
Chweched Dosbarth ac y byddid yn ystyried datblygu model ‘Hwb a Sbocsen’ 
mewn cydweithrediad â Choleg Sir Benfro.  O ran darpariaeth iaith Gymraeg, 
dywedodd yr Arweinydd bod y galw’n cael ei gydnabod gyda chreu ysgol 
newydd; fodd bynnag, nododd y byddai’n anodd rhoi ymrwymiad ar gyfer 
darpariaeth ôl-16 ar hyn o bryd.  O ran darpariaeth addysgol yn Ysgol Portfield, 
nododd yr Arweinydd y byddai darpariaeth yn parhau yn yr ysgol newydd.  

Dywedodd yr Arweinydd y byddai’r Corff Llywodraethol dros dro’n gyfrifol am y 
trefniadau ar gyfer lleoli’r ysgol gan ddefnyddio’r ddau safle.  O ran cynnig 
dewisiadau pynciol, dywedodd yr Arweinydd y byddai hyn yn gostwng ac y 
byddai’n cael ei gefnogi gan arddull ‘Hwb a Sbocsen’ tuag at ddarpariaeth o 
ganlyniad i anawsterau wrth ddarparu’r ystod lawn o ddewisiadau pynciol ac o 
ganlyniad i ostyngiad yn nifer y disgyblion a llai o gyllid.  I gloi, nododd yr 
Arweinydd y byddai’r newid i’r dalgylch yn cael effaith cadarnhaol ar 
Aberdaugleddau gan sicrhau synergedd a chyfartaledd ar gyfer trefi Hwlffordd ac 
Aberdaugleddau.

Wrth grynhoi, dywedodd y Cynghorydd Lloyd bod ffocws y cynigion ar feysydd 
gwella ysgol a’r gefnogaeth a ddarperir i ysgolion.  O ran gwella ysgol, nododd 
bod y sefyllfa’n resynus bum mlynedd yn ôl ond ei bod yn obeithiol erbyn hyn.  
Cyfeiriodd at ddadansoddiad sy’n cael ei gynnal o bob ysgol yn Sir Benfro gan 
ddefnyddio prawf diagnostig mewnol cynhwysfawr a chroesawodd y gefnogaeth 
sy’n cael ei ddarparu gan Ymgynghorwyr Her hyfforddedig a phrofiadol sy’n 
gweithio gyda ysgolion i ddarparu cymorth mewn ymateb i’w anghenion.  
Mynegodd y Cynghorydd Lloyd ei falchder yn y gwelliannau a wnaethpwyd gan 
Ysgol Tasker Milward, oedd wedi eu cofnodi a’u cydnabod, yr oedd yn eu 
hystyried yn destun balchder i bawb.  O ran cyfuno dwy ysgol sy’n ddiffygiol, 
nododd bod y ddwy ysgol wedi gwella gyda chymorth yr Ymgynghorwyr Her, a 
bod tystiolaeth i gefnogi hynny.  Dywedodd na fyddai’r un ysgol yn gallu darparu’r 
gyfres lawn o gyrsiau Safon Uwch a nododd y byddai rhaid darparu dewis mewn 
cydweithrediad ag eraill a thalodd deyrnged i’r modd y mae’r Pwyllgor Safon 
Uwch, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r Awdurdod, Coleg Sir Benfro a Chyrff 
Llywodraethol, yn gweithio gyda’i gilydd i ystyried y modd gorau i drosglwyddo 
darpariaeth Safon Uwch ar draws y Sir mewn ffordd unigryw.

Rhoddwyd y Cynnig i bleidlais a’i dderbyn.

PENDERFYNWYD
 

(a) Y dylid awdurdodi’r Gyfarwyddwraig Plant ac Ysgolion i 
gyhoeddi Hysbysiad Statudol i:
 Gau Ysgol Syr Thomas Picton ac Ysgol WaR Tasker 

Milward ar 31 Awst 2018;
 Sefydlu ysgol Wirfoddol a Reolir cyfrwng Saesneg 11-19 

oed newydd yn Hwlffordd, i ddod i rym ar 1 Medi 2018 
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gan, yn y lle cyntaf, ddefnyddio safleoedd yr ysgolion 
presennol.

(b) y dylid cynnwys dalgylchoedd Johnston a Neyland fel rhan o 
ddalgylch Ysgol Gyfun Aberdaugleddau fel rhan o’r 
trefniadau derbyn plant ar gyfer symud i’r ysgol uwchradd 
ym mis Medi 2018.

149. Pleidlais o Ddiolch 

Gyda chaniatâd y Cadeirydd, rhoddwyd cyfle i’r Cynghorydd J S Allen-Mirehouse 
annerch y Cyngor i fynegi ei ddiolch diffuant i Swyddogion a Chyn-swyddogion y 
Cyngor, Aelodau a Chyn-aelodau’r Cyngor a’i etholaeth gan na fyddai’n ail-sefyll 
i fod yn Gynghorydd wedi 38 mlynedd o wasanaeth.

Yna, achubodd y Cadeirydd ar y cyfle i fynegi ei ddymuniadau gorau i bob un 
sy’n sefyll yn etholiadau’r Cyngor ar 4 Mai, i’r Aelodau hynny oedd wedi eu 
hethol yn ddiwrthwynebiad a hefyd i’r Aelodau hynny, fel ei hun a’r Cynghorydd 
Allen-Mirehouse, fyddai ddim yn dychwelyd.

At hynny, nododd bod ei flwyddyn fel Cadeirydd wedi bod yn flwyddyn wych a 
diolchodd yn arbennig i Arweinydd y Cyngor am y cymorth yr oedd wedi ei roi 
iddo yn ystod ei flwyddyn yn y swydd.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.03 y.b.


